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دروس اللغة الفرنسّية  AR

شهر سبتمرب

بالتسجيل
AUTREMONDE

أيام التسجيل:
 اإلثنني 13 سبتمرب )10 صباح - 1 ظهر — 7 مساء - 9 

مساء( واألربعاء 15 سبتمرب )10 صباًحا - 1 ظهرًا(
 30 rue de la Mare 75020 Paris

 2  Couronnes  11  Pyrénées
اذهب للمركز لعمل اختبار ملستوى لغة

PÔLE SIMON LE FRANC
أيام التسجيل:

  الثالثاء 5 أكتوبر 10 صباًحا
 9 rue Simon Le Franc 75004 Paris

  11  Rambuteau
 4  7  11  14  1   B  Châtelet

التسجيل مبارشة يف املركز

KÂLÎ
مخصص للنساء! التسجيل عرب االمييل:

 association.kali@gmail.com
أو عرب صفحة كايل يف الفيسبوك    

 KÂLÎ

SECOURS CATHOLIQUE VILLEJUIF 
أيام التسجيل:

 من تاريخ االثنني 13 - السبت 25 : مفتوح االثنني، 
الثالثاء، الخميس والجمعة 9:30 - 11:30 صباح ومن 

2:30 - 4:30 مساء
 الثالثاء 14 و 21 سبتمرب ) 6 مساًء - 7 مساًء(
 االربعاء 15 و 22 سبتمرب )6 مساًء - 7 مساًء(

 السبت 18 و 25 سبتمرب من )2 مساًء - 4 مساًء(
 3 rue Sacco et Vanzetti 94800 Villejuif

 7  Léo Lagrange
اذهب ومعك قلم وظرف فيه دمغة.

CENTRE PARIS ANIM ANGEL PARRA 
التسجيل عرب الهاتف

    06 36 92 32 85

THOT 
تدريب بشهادة، 10 ساعات يف االسبوع

التسجيل:
من 13 سبتمرب من 11 صباًحا حتى 15 سبتمرب 11 صباًحا 

املء االستامرة من املوقع التايل

https://thot-fle.fr/ar/

بدون تسجيل
COURS STALINGRAD

Paris 75019 العنوان Quai de Loire قرب سالمل 
Place de la bataille Stalingrad

  5  7   2  Stalingrad
االثنني إىل األحد )6:30 مساًء - 7:30 مساًء(

ESSOR
 Grande Halle de la Villette (Fontaine aux 

Lions) 75019 Paris.
 7  Porte de la Villette 

 5 Porte de Pantin 
 االثنني إىل الجمعة )11 صباًحا - 1 مساًء ومن 4 مساًء - 

6 مساًء(
للمزيد من املعلومات يف صفحة فيسبوك:

 Association Essor

PAROISSE SAINT-BERNARD
 6 rue Saint-Luc 75018 Paris

 4  Barbès-Rochechouart
 السبت واألحد )10 صباًحا و 11:30 صباًحا(

WATIZAT  · 2021 سبتم�ب

W
ati

za
t, 

to
us

 d
ro

its
 ré

se
rv

és
 

 w
w

w
.w

ati
za

t.o
rg

     /SEPTEMBRE


